 - 2017يىللىق  - 5سان | ئومۇمىي  - 6سان

5

 - 2017يىلى ئاپرېل |  - 5سان | ئومۇمىي  - 6سان

ئۆكتىچــى ئاكتىپلىرىنــى قوبــۇل قىلىدىغانلىقىنــى
بىلــدۈردى.
■  - 2017يىلــى  – 1مــاي :خىتــاي كوكخوتتــا ئىچكــى
موڭغــۇل ئاپتونــوم رايونــى قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 70
يىللىقىنــى خاتىرىلىــدى .ئىچكــى موڭغــۇل
ئاپتونــوم رايونــى -1947يىلــى  - 5ئاينىــڭ - 1
كۈنــى قۇرۇلغــان بولــۇپ ،خىتــاي كوممۇنىســت
ھۆكۈمىتــى بېســىۋالغان رايونــاردا قۇرغــان تۇنجــى
ئاپتونــوم رايــون ھېســابلىنىدۇ.

خەلقئارالىــق تەشــكىالتالر بىلــەن بىرلىشــىپ،
تۈرمىدىكــى

ئۇيغــۇر

ئىنتېرنېــت تــور بېكەتلىــرى ،خەۋەر-ئۇچــۇر
مۇنبەرلىــرى ،مىكــرو بلــوگ ،تــوردا بىۋاســىتە
تارقىتىــش

قاتارلىــق

ئىجتىمائىــي

ئاالقــە

ۋاســىتىلىرىنى قوللىنىــپ خــەۋەر تارقاتماقچــى
بولغانــار چوقــۇم ئاالقە تورى ئاخبــارات ئۇچۇرلىرى
مۇالزىمىتــى ئىجازىتىنــى ئېلىــش كېرەكلىكــى
ھــەم شــۇنداقال دۆلەتكــە قاراشــلىق ئاخبــارات

■  - 2017يىلــى  – 2مــاي :ئىلھــام توختــى گۇرۇپپىســى
زىيالىيســى

■  - 2017يىلــى  – 2مــاي :خىتــاي ھۆكۈمىتــى،

ئىلھــام

توختىنى ۋاســاۋ خاۋېــل مۇكاپاتىنىــڭ نامزاتلىقىغا
كۆرســەتتى.

ئورگانلىــرى بەلگىلىگــەن ئۇچۇرالرنــى تارقىتىشــى
كېرەكلىكىنــى مەزمــۇن قىلغــان «ئاالقــە تــورى
ئاخبــارات ئۇچۇرلىــرى مۇالزىمىتىنــى باشــقۇرۇش
بەلگىلىمىســى» نــى ئېــان قىلــدى .بەلگىلىمــە
 -1ئىيۇندىــن باشــاپ ئىجــرا قىلىندىكــەن.
■  - 2017يىلــى  – 3مــاي :ئامېرىكىدىكــى ئۇيغــۇر
كىشــىلىك ھوقــۇق تەتقىقــات ئورنــى دۇنيــا
ئاخبــارات ئەركىنلىكــى كۈنــى مۇناســىۋىتى
بىلــەن بايــات ئېــان قىلىــپ ،خىتاينــى شــەرقىي
تۈركىســتاننى چەتئــەل مۇخبىرلىرىغــا ئېچىشــقا

■  - 2017يىلــى  – 2مــاي :ئامېرىــكا پرېزىدېنتــى
دونالــد ترامپنىــڭ خىتايــدا تۇرۇشــلۇق ئامېرىــكا
ئەلچىلىكىگــە تاللىغان نامزاتى تېرىي برانســتاند،

چاقىــردى.
■  - 2017يىلــى  – 3مــاي :خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا

ئەگەر كېڭەش پاالتاســىنىڭ تەســتىقىدىن ئۆتســە،

ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بېســىم سىياســىتىگە بولغــان

ئۆزىنىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق مەسىلىســىدە

نارازىلىقىنــى بىلــدۈرۈش ۋە مەزكــۇر بېســىمنى

خىتايغــا تىغمۇتىــغ تۇرىدىغانلىقىنــى ۋە خىتــاي

دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە ،بولۇپمــۇ تۈركىيــە
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ئۈچــۈن

«پەلەســتىنلىكلەر دۇنيــادا قوراللىــق ئىشــغال

جامائەتچىلىكىگــە

تونۇشــتۇرۇش

-4ئاينىــڭ -19كۈنــى تۈركىيەنىــڭ ئانتاليــا

ئاســتىدا قالغــان بىردىن-بىــر خەلــق» دېگــەن

شــەھىرىدىن تۈركىيەنىــڭ پايتەختــى ئەنقەرەگــە

ســۆزىگە نارازىلىــق بىلــدۈرۈپ ،ئابباســنىڭ يالغــان

قــاراپ پىيــادە يولغــا چىققــان ئۇيغــۇر ياش ئوســمان

ئېيتقانلىقىنــى ئەســكەرتكەن ھالــدا« ،خىتــاي

تــۇران ئەپەنــدى ئەنقەرەگــە يېتىــپ كەلــدى .ئــۇ

ھۆكۈمىتــى شــەرقىي تۈركســىتاندىكى ئۇيغــۇرالر

مىللەتچــى ھەرىكــەت پارتىيەســى باشــلىقى،

ۋە تىبەتلــەر ئاۋازىنــى چىقارســىال بېشــىغا

ســابىق مۇئاۋىــن باش مىنىســتىر دۆلــەت باغچەلىغا

ئۇرۇۋاتىدىغــۇ؟ يەنــە شــۇنداق تــۇرۇپ قانداقســىگە

ئۇيغۇرالرنىــڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى توغرىســىدا

پەلەســتىنلىكلەر قوراللىــق ئىشــغال ئاســتىدا

مەلۇمــات بــەردى.

تۇرۇۋاتقــان بىردىنبىــر خەلــق بولىدىكــەن ».دەپ
يــازدى.
■  - 2017يىلــى  – 4مــاي :ئامېرىكىدىكــى ئۇيغــۇر
كىشــىلىك تەتقىقــات ئورنــى خىتــاي ھۆكۈمىتــى
شــەرقىي تۈركىســتاندا يولغــا قويغــان ئىســامىي
ئىســىمالرنى مەنئــى قىلىــش قاتارلىــق دىنىــي
چەكلىمىلەردىــن چۆچۈگەنلىكىنــى بىلــدۈردى.
خىتــاي دائىرىلىــرى ئۆتكــەن ئاينىــڭ ئاخىــرى
بىــر ئۇقتــۇرۇش چىقىرىــپ ،شــەرقىي تۈركىســتاندا

■  - 2017يىلــى  – 3مــاي :خەلقئــارا ژۇرنالىســتالرنى

«مۇھەممــەت»« ،مەدىنە» ،ۋە «تۈركىزات» قاتارلىق

قوغــداش كومىتېتــى مەخســۇس بايانــات ئېــان

 29ئىســىمنى «دىنىــي ئەســەبىيلىكنى تەرغىــب

قىلىــپ ،خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ «ئاالقــە تــورى

قىلىــدۇ» دەپ كۆرســىتىپ ،چەكلىگەنىــدى.

ئاخبــارات ئۇچۇرلىــرى مۇالزىمىتىنــى باشــقۇرۇش
بەلگىلىمىســى» نــى ئەيىبلىــدى.

■  - 2017يىلــى  – 4مــاي :خىتــاي كومپارتىيىســى
مەركىــزى بىرلىكســەپ بۆلۈمــى ،ئۆزىنىــڭ - 9

■  - 2017يىلى  – 4ماي :ئىسرائىلىيەنىڭ «يېرۇسالېم

ئىدارىســىنى شــەرقىي تۈركىســتاندا قۇرغانلىقىنــى،

پوچتىســى» گېزىتــى ،پەلەســتىن پىرېزىدېنتــى

بــۇ ئورگاننىــڭ ئاساســلىق ۋەزىپىســى مەركەزنىــڭ

مەھمــۇد ئابباســنىڭ چارشــەنبە كۈنــى ئامېرىــكا

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى سىياســەت ،قانــۇن،

پرېزىدېنتــى ترامــپ بىلــەن كۆرۈشــكەندە قىلغــان

مەدەنىيــەت ،ئىقتىســاد ســاھەلىرىدىكى سىياســەت-
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لىرىنىــڭ ئەمەلىيلىشــىش ئەھۋالىنــى تەتقىــق

■  - 2017يىلــى  – 5مــاي :پارتكــوم ســېكرېتارى

قىلىــش ۋە دۆلــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى شــەرقىي

چېــن چۈەنگــو ئۈرۈمچىــدە چاقىرىلغــان مەزكــۇر

تۈركىســتانغا چېتىلىدىغان سىياســىي ،ئىقتىسادىي،

مۇقىملىقنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش تېلېۋىزىيــە

جەمئىيــەت ۋە مەدەنىيــەت ئەھۋاللىرىنــى تەتقىــق

يىغىنىــدا ســۆز قىلىــپ ،يېقىنــدا ئېچىلىدىغــان

قىلىــپ ھۆكــۈم چىقىرىــش ۋە مۇناســىۋەتلىك

«بىــر بەلــۋاغ ،بىــر يــول» خەلقئارالىــق ھەمكارلىــق

تەدبىرلەرنــى ئېلىــپ ھــەل قىلىــش ئىكــەن .ئــۇ يەنە،

يىغىنــى جەريانىــدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇقىملىقــى ،مىللەتلــەر

مۇقىملىقىنــى

كۈچەيتىشــنى،

ئىتتىپاقلىقــى ،ۋەزىيــەت ،ئىقتىســادىي تەرەققىيــات

ھۇشــيارلىقنى ئاالھىــدە ئۆستۈرۈشــنى تەلــەپ

ۋە مەركەزنىــڭ سىياســەتلىرىنىڭ ئىجــرا قىلىنىــش

قوغداشــنى

قىلــدى.

ســالمىقىنى كۆزىتىــپ ،مەركەزگــە بىۋاســىتە
تەكلىپ-پىكىــر ســۇنىدىكەن.
■  - 2017يىلــى  – 5مــاي :ئۇيغــۇر كادىرلىرىنىــڭ
خىتــاي ئاخباراتىــدا ئوچــۇق خــەت ئېــان
قىلىــپ ،ئۇيغــۇر «بۆلگۈنچــى ۋە تېررورچىــار»
نــى ئەيىبلــەش ســېپىگە خىتاينىــڭ تاشــقى
ئىشــار ،مۇھاجىــرالر خىزمىتىدىكــى «ئۇيغــۇر
دىپلوماتــار» قېتىلــدى؛ خىتاينىــڭ تاشــقى
ئىشــار مۇھاجىــرالر خىزمىتىنــى ئىشــلىگەن
خادىمــار «تەڭرىتــاغ تــورى» دا ئوچــۇق خــەت
ئېــان

قىلىــپ،

خىتــاي

ھۆكۈمىتىنىــڭ،

خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى
تەرىپىدىــن تەنقىدكــە ئۇچــراپ كەلگــەن شــەرقىي
تۈركىســتاندىكى سىياســىتىنى ئاقلىغــان .ئوچۇق
خــەت ئەلــى ئابلىمىــت ،ئابلىمىــت ،پەرھــات

■  - 2017يىلــى  – 6مــاي :دوكتــور ئەركىــن ئەكــرەم
شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق
جەمئىيىتــى

تەرىپىدىــن

ئورۇنالشــتۇرۇلغان

«تۈركىيــە – خىتــاي مۇناســىۋەتلىرى ۋە شــەرقىي
تۈركىســتان مەسىلىســى» ناملىــق يىغىنــدا

كامــال ،ئەركىــن ئەھمــەت ،پــوالت ئابدۇســەمى

لېكســىيە ســۆزلەپ ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ناھايىتــى

مىنــەۋۋەر ھىمىــت قاتارلىــق كىشــىلەر تەرىپىدىــن

قىيىــن كۈنلەرنــى باشــتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنــى،

ئېــان قىلىنغــان.

ھازىرقــى ۋەزىيەتنىــڭ بۇنىڭدىــن كېيىنكــى
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كۈنلەرنىــڭ

بىشارەتچىســى

ئىكەنلىكىنــى،

شــۇڭا ئۇيغــۇر تەشــكىالتلىرىنىڭ جىددىــي
شــۇنداقال ئەســتايىدىل ھەمكارلىــق ئورنىتىشــىنىڭ
تەخىرســىزلىكىنى تەكىتلــەپ ئۆتتــى.

■  - 2017يىلــى  – 7مــاي :ئالدىنقــى قېتىملىــق
ئوچــۇق خېتىــدە« ،ئۇيغۇرالرنىــڭ قېنىــدا
خەنزۇالرنىــڭ شــۇنداقال خەنزۇالرنىــڭ قېنىدىمــۇ
ئۇيغۇرالرنىــڭ قــان تەركىبلىــرى مەۋجــۇت»،

■  - 2017يىلــى  – 6مــاي :ئىســتانبۇلدا پائالىيــەت

دەپ بىلجىرلىغــان خوتــەن ۋالىيســى ئېزىــز

ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئۇيغــۇر ئاكادېمىيىســى،

مۇســا ،ئىككىنچــى پارچــە «ئوچــۇق خــەت»

-2

نۆۋەتلىــك

ئۇيغــۇر

مۇتەپەككۇرالرنــى

خاتىرىلــەش ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى
ئۆتكــۈزدى ۋە ئۇنىڭغــا بىرلەشــتۈرۈپ ئۇيغــۇر
دوپپــا بايرىمىنــى تەبرىكلىــدى .يىغىنــدا ،مولــا
مۇســا ســايرامى ،ھۈســەيىن تەجەللــى ،قۇتلــۇق
شــەۋقىي ،ئابدۇقادىــر دامولــام قاتارلىــق ئۇيغــۇر
مۇتەپەككۇرلىرىغــا ئاالقىــدار ئىلمىــي ماقالىلــەر
ئوقــۇپ ئۆتۈلــدى .ئاكادىمىيەنىــڭ بىرىنچــى
قېتىملىــق يىغىنىــدا ،يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ،
ئەھمــەت يەســەۋىي ،ئەلىشــىر ناۋايــى ،مەمەتئەلــى
تەۋفىــق قاتارلىــق زاتــار ۋە ئۇالرنىــڭ ئەســەرلىرى
توغرىســىدا ئىلمىــي مۇھاكىمــە ئېلىــپ بېرىلغان
ئىــدى.

ئېــان قىلىــپ« ،ئەتراپىمىزدىكــى ‹ئىككــى
يۈزلىمىچىلــەر› زادى كىملــەر» ،دەپ ســوئال
قويــدى ۋە ئۇنىڭغــا «بىرىنچــى ،ئىدىيــە جەھەتتە
دىنىــي ئەســەبىيلەر بىلــەن بىــر ئېقىمــدا
ماڭغانــار؛ ئىككىنچــى ،سىياســىي جەھەتتــە
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ئىككــى قېيىققــا تــەڭ دەسســەيدىغان يۇمىــاق

جاھىــت زەرىفئوغلــۇ يىغىــن زالىــدا «شــەرقىي

تــاۋۇزالر؛ ئۈچىنچى ،ســەھنىدە كەســكىن بولۇپ،

تۈركىســتان داۋاســى ۋە كېلەچىكــى» دېگــەن

ســەھنىدىن چۈشــكەندە پوزىتسىيەســى ئېنىــق

تېمىــدا مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۆتكۈزۈلــدى .يىغىنــدا

بولمايدىغانــار؛ تۆتىنچــى ،ئاغزىــدا پارتىيەدىــن

دوتســېنت دوكتــور ئەركىــن ئەكــرەم «تۈركىيــە –

مىننەتــدار بولــۇپ ،كۆڭلىــدە ئۆچمەنلىــك

خىتــاي مۇناســىۋەتلىرىدە شــەرقىي تۈركىســتان

ســاقاليدىغانالر؛ بەشــىنچى ،پارتىيەگــە كىرىــش
قەســىمى بەرگەنــدە پارتىيەگــە ئەگىشــىپ ماڭــى-
مــەن دەيدىغــان ،ھالقىلىــق پەيتتــە دىنغــا ئېتىقــاد
قىلىدىغانــار» دەپ ئېنىقلىمــا بــەردى.
■  - 2017يىلــى  – 8مــاي« :كىشــىلىك ھوقۇقنــى

رېئاللىقــى» ،دوتســېنت دوكتــور ئەركىــن ئەمــەت
«مۇھاجىرەتتىكى شــەرقىي تۈركىســتان داۋاسىنىڭ
ھازىرقــى ئەھۋالــى» ،دوكتــور ئالىمجــان بۇغــدا
«شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتــى»
دېگــەن تېمىــدا ســۆز قىلــدى .يىغىنغــا دوكتــور
ھىكمــەت دەمىرجــى رىياســەتچىلىك قىلــدى.

كۆزىتىــش تەشــكىالتى»« ،ئــاز ســانلىقالر ھوقــۇ-
قــى گۇرۇپپىســى» ۋە «ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر
تەشــكىالتى» قاتارلىــق خەلقئارادىكــى كىشــىلىك
ھوقــۇق تەشــكىالتلىرى بىرلەشــمە بايانــات ئېــان
قىلىــپ ،دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــاش كاتىپــى
دولقــۇن ئەيســانىڭ نيۇيوركتىكــى ب د ت يىغىــن
مەيدانىدىــن چىقىرىۋېتىلىشــىگە قارىتــا نارازىلىــق
بىلــدۈردى .تەكلىپكــە بىنائــەن ب د ت نىــڭ
نيۇيوركتىكــى بــاش ئورگىنىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن
«يەرلىــك مىللەتلەرنىــڭ مەڭگۈلــۈك مۇنبىــرى»
دە ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى ئاڭلىتىشــقا كەلگــەن
دولقــۇن ئەيســا خىتاينىــڭ بېســىمى نەتىجىســىدە
 - 26ئاپرېــل كۈنــى يىغىــن مەيدانىدىــن مەجبۇرىــي
چىقىرىۋېتىلگەنىــدى.

■  - 2017يىلــى  – 9مــاي :تۈركىيــە مىللەتچــى
ھەرىكــەت پارتىيەســى باشــلىقى پىروفېسســور
دوكتــور

دەۋلــەت

باھچەلــى

پارتىيەســىنىڭ

تۈركىيــە پارالمېنتىدىكــى گۇرۇپپــا يىغىنىــدا21 ،
شــەرقىي تۈركىســتانلىقنىڭ تۈركىيــەدە نــازارەت

■  - 2017يىلــى  – 8مــاي :تۈركىيەنىــڭ قاھرامان ماراش

ئاســتىغا ئېلىنىشــىغا نارازىلىــق بىلــدۈرۈپ،

شــەھىرىدىكى ســۈتچۈ ئىمــام ئۇنىۋېرســىتېتى

«مىليونالرچــە ســۈرىيەلىكنى باققــان تۈركىيــە
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ئۇالرغــا

قىلغــان بىــر ئۇيغۇر قىزىنــى «دىنىي ئەســەبىيلىك

21

قېرىندىشــىمىزنى

باقالمامــدۇ؟

ياتىدىغــان ئــۆي ،يەيدىغــان نــان تاپالمامــدۇ؟...

ئىدىيىســىنى تەرغىــب قىلىدىغــان مەزمۇندىكــى

بىــزدە خىتــاي زۇلمىغــا تاپشــۇرۇپ بېرىلىدىغــان

رەســىملەرنى چىقارغــان» دېگــەن جىنايــەت

بىرمــۇ ئىرقدىشــىمىز يوقتــۇر ،بولمايــدۇ .زۇلۇمغــا

بىلــەن ئەيىبلــەپ تۇتقــۇن قىلىشــىغا نارازىلىــق

ئۇچرىغــان شــەرقىي تۈركىســتان ھەقلىــق ۋە باقــى
قالىدىغان دەۋايىمىزدۇر ،ئىرقداشــلىرىمىز بولســا،

بىلــدۈردى ۋە ئــۇ قىزنىــڭ ئاقىۋېتىدىــن ئەندىشــە
قىلىۋاتقانلىقىنــى ئىپادىلىــدى.

ھــەر دائىــم ئــار – نومۇســىمىزغا ئامانەتتــۇر»
■  - 2017يىلــى  – 10مــاي :ئەنگلىيــەدە چىقىدىغــان

دېــدى.

«ئەلئەرەبــى» گېزىتــى ،خىتاينىــڭ شــەرقىي
تۈركىســتانغا يۈرگۈزۈۋاتقــان بېســىم سىياســىتىنى
ئىســاموفوبىيا (ئىســامدىن قورقــۇش) بىلەنــا
ئىزاھالشــنىڭ

ئۇيغــۇرالر

دۇچ

كېلىۋاتقــان

مەســىلىنى ماھىيەتلىــك يورۇتــۇپ بېرىشــكە
توســقۇنلۇق

قىلىدىغانلىقىنــى،

«ھالبۇكــى،

ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇســتەقىللىق ئارزۇســىنىڭ بىــر
ئىســام ئەمىرلىكــى قــۇرۇش ئارزۇســى ئەمــەس،
■  - 2017يىلى  – 9ماي :خوتەن گېزىتى خەۋەر بېرىپ،
خوتەنــدە ئېلىــپ بېرىلغــان ئېشــىنچا ئەمگــەك
كۈچلىرىنى خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئىشــقا ئورۇنالشتۇرۇش
پروگراممىســىغا يەرلىــك ئۇيغۇرالردىــن  38مىــڭ
كىشــىنىڭ

تەييارالنغانلىقىنــى،

بۇالرنىــڭ

بىرقانچــە تۈركۈمگــە بۆلۈنــۈپ يولغــا چىقىشــقا
باشــلىغانلىقىنى ئاشــكارىلىدى.

بەلكــى

تەيۋەنلىكلەرنىــڭ،

تىبەتلەرنىــڭ

مۇســتەقىللىق ئارزۇســىغا ئوخشــايدىغانلىقى» نــى
ئوتتۇرىغــا قويــدى.
■  - 2017يىلــى  – 10مــاي :پەيــزاۋات ناھىيەســىنىڭ
بارىــن يېزىســىدىكى كەنــت ســېكرىتارلىرى،
يۇقىرىنىــڭ ئاتالمىــش  3قانۇنســىز بۇيۇمنــى
يىغىۋېلىــش دائىرىســىدە «قۇرئــان كەرىــم»
نىــڭ  – 2012يىلىدىــن بۇرۇنقــى ئۇيغۇرچــە

■  - 2017يىلــى  – 10مــاي :دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى،

تەرجىمىســىنى يىغىۋېلىشــنى بۇيرۇغانلىقىنــى،

كــورال ســاقچى دائىرىلىرىنىــڭ  - 4مايــدا قۇرئــان

بــۇ بۇيرۇقنىــڭ بــەزى جەريانــاردا ئاشــۇرۇپ

كەرىــم ئايەتلىرىنــى ئۈندىــدار بــاش ســۈرىتى

ئورۇندالغانلىقىنــى يەنــى – 2012 ،يىلىدىــن
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يىغىۋېلىنىــپ،

جــۇ خەيلۈن  قەشــقەردە ســوتچىالرغا يىغىــن

بۇرۇنقــى

نۇســخىلىرىنىڭمۇ

يېزىلىــق ھۆكۈمەتنىــڭ كېرەكســىز بۇيۇمــار

چاقىرىــپ ،قاتتىــق زەربــە بېرىشــنى كۈچەيتىــش

ئامبىرىــدا ســاقلىنىۋاتقانلىقىنى ئاشــكارىلىدى.

ھەققىــدە سىياســى يوليــورۇق چۈشــۈرگەن.

دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى بــۇ ھەقتــە پىكىــر بايــان
قىلىــپ« ،قۇرئــان كەرىــم» قايســى نۇسخىســىنىڭ
تەرجىمىســىنىڭ

توغرىلىقىنــى

ئەمەلــدارالر

ئەمــەس ،مۇســتەقىل ئۆلىماالرنىــڭ باھــاالپ
بېكىتىشــى كېرەكلىكىنــى تەكىتلىــدى.

■  - 2017يىلــى  – 10مــاي :تۈركىيەنىــڭ شــەرقىي
رايونىغــا جايالشــقان ۋان شــەھىرىدىكى «يۈزىنچــى
يىــل ئۇنىۋېرســىتېتى» نىــڭ ســاھىبخانىلىقىدا
چاقىرىلغــان « - 21ئەســىردە ئىســام دۇنياســىغا
ئىســتراتېگىيىلىك نــەزەر» تېمىلىــق  4كۈنلــۈك
خەلقئارالىــق يىغىننىــڭ خۇالســە دوكالتىغــا
«مەدەنىيــەت ۋە دىنىــي ئېتىقــاد ئەركىنلىكــى ھــەر
مىللــەت ۋە شەخســنىڭ ئەقەللىــي ھەققىــدۇر.
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قەدىمىــي خەلقــى
بولغــان ئۇيغۇرالرمــۇ دىنىــي ئېتىقــاد ۋە باشــقا
ئەركىنلىكلەردىــن بەھرىمــەن بولۇشــى كېــرەك».
دېگــەن

ئىبارىلــەر

ئىســتانبۇل

كىرگۈزۈلــدى.

ئۇنىۋېرســىتېتى

يىغىنغــا

ئوقۇتقۇچىســى

دوكتــور ئۆمــەر قــۇل ۋە دۇنيا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنىڭ
مۇئاۋىــن بــاش كاتىپــى دوتســېنت دوكتــور ئەركىــن
ئەمــەت ئىشــتىراك قىلىــپ شــەرقىي تۈركىســتان
مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى.
■  - 2017يىلــى  – 11مــاي :خىتاينىــڭ ئۇيغۇرچــە
زۇۋانــى «شــىنجاڭ گېزىتــى» ،خىتاينىــڭ شــەرقىي
تۈركىســتاننىڭ قەشــقەر ۋە خوتــەن ۋىاليەتلىرىدىن
■  - 2017يىلــى  – 10مــاي :تەڭرىتــاغ تورىنىــڭ

 100مىڭدىــن ئارتــۇق «ئەمگەكچــى» نــى

خــەۋەر قىلىشــىچە ،ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق

تەشــكىللىك يۆتكــەپ ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇش

سىياســى قانــۇن كومىتېتىنىــڭ ســېكرىتارى

سىياســىتىنىڭ پــەردە ئارقىســىدىكى ھەقىقىــي
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■  - 2017يىلــى  – 11مــاي :قەشــقەر ۋىاليىتىنىــڭ

مــاي چۈشــتىن كېيىــن ئېچىلغــان تېلېۋىزىيــە

تاشــقورغان ناھىيەســىدە  5.5بــال يــەر تەۋرىگــەن.

يىغىنىــدا ،ئىشــقا ئورۇنالشــتۇرۇلغۇچىالرنىڭ

بــۇ ھەقتــە خىتاينىــڭ تەڭرىتــاغ ،خەلــق گېزىتــى

غەرىزىنــى

ئاشــكارىلىدى.

گېزىــت،

ئىشــقا ئورۇنالشــقان جايلىرىــدا تــۇرۇپ قېلىشــى،
مۇقىملىشــىپ قېلىشــىنىڭ كاپالەتكــە ئىگــە
قىلىنىشــى كېرەكلىكىنىــڭ تەكىتلەنگەنلىكىنــى
يــازدى.

قاتارلىقــار تارقاتقــان ئۇچۇرغــا قارىغانــدا،
ھازىرغىچــە يــەر تەۋرەشــتە  8ئــادەم ھاياتىدىــن
ئايرىلىــپ 23 ،ئــادەم يارىالنغــان .كــۆپ قىســىم
ئۆيلــەر ئۆرۈلــۈپ چۈشــكەن.

■  - 2017يىلــى  – 11مــاي :تۈركىيەنىــڭ ئىجتىمائىــي
كۈچلــەر باشقۇرۇشــىدىكى بىــر قانچــە تەشــكىالتى
بىــر يەرگــە جــەم بولــۇپ ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىنــى مۇھاكىمــە قىلــدى.
يىغىنــدا،

شــەرقىي

تۈركىســتان

مائارىــپ

جەمئىيىتــى بــاش كاتىپــى ئابدۇلئەھــەد ئابدۇراھمان
شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئــەڭ يېڭــى ئەھۋالــار
توغرىســىدا تەشــكىالت ۋەكىللىرىگــە مەلۇمــات

■  - 2017يىلى  – 11ماي :ئىســتانبۇلدا  - 2نۆۋەتلىك
دۇنيــا

ئەنئەنىۋىــي

تەنتەربىيــە

پائالىيىتــى

ئۆتكۈزۈلــدى .شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە
ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى ،پائالىيــەت مەيدانىــدا
ئۇيغۇرالرغــا ۋاكالىتــەن كۆرگەزمــە ئېچىــپ،
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە ئــۆرپ  -ئادەتلىرىنــى
تونۇشــتۇردى.

بــەردى .يىغىنغــا شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ
جەمئىيىتــى ،ئاقــداۋ ،ئىنســان ۋە مەدەنىيــەت
ھەرىكىتــى ،ئىنســان ھــەق ۋە ھۆررىيەتلىــرى
ئىنســانىي يــاردەم فونــدى ،ئىلىــم ۋە تەتقىقــات
ۋەقپــى ،فــەزا جەمئىيىتــى ۋە باشــقا قېرىنــداش
تەشــكىالتالرنىڭ ۋەكىللىــرى ئىشــتىراك قىلــدى.
■  - 2017يىلــى  – 12مــاي« :خەلقئــارا ھوقۇقچىــار
بىرلىكــى»

ناملىــق

تەشــكىالت تۈركىيەنىڭ

قەيســىرى شــەھىرىدە چاقىرىلغــان «دۆلــەت
ۋە

تەشــكىالتالرنىڭ

مۇســاپىرالرغا

يــاردەم

بېرىــش مەسىلىســىدىكى قانۇنــى ۋە ئەخالقىــي
مەســئۇلىيىتى» ۋە «ئىســام دۇنياســىدا يېقىنقــى
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بىــر يىــل ئىچىدە ئوتتۇرىغــا چىققان مەســىلىلەر»

ۋىاليەتلىــك ئىســام دىنــى

مۇزاكىرە قىلىنغان يىغىنىدا ،شــەرقىي تۈركىســتان

جەمئىيىتىنىــڭ رەئىســى

مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتىنىــڭ باشــلىقى

قاتارلىــق يۇقىــرى دەرى-

ھىدايىتۇلــاھ ئوغۇزخــان خىتاينىــڭ چەتئەلدىكــى

جىلىــك ۋەزىپىلەرنــى ئــۆ-

ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرنــى قايتــۇرۇپ كېتىشــى ۋە

تەۋاتقــان خوتــەن نــاۋاغ

تايالندتىكــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرالرنىڭ تەقدىــرى

جامەســىنىڭ

خاتىپــى

قاتارلىــق مەســىلىلەرنى ئوتتۇرىغــا قويــدى.

ئابدۇلېتىــپ

ئابدۇرېھىــم

داموللىنىــڭ «مىللەتلــەر ئىتتىپاقلىقــى شــىن-
■  - 2017يىلــى  – 13مــاي :تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى
پىرېزىدېنتــى رەجــەپ تاييىــپ ئەردوغاننىــڭ
بېيجىــڭ زىيارىتــى جەريانىــدا ئەنقــەرە بىلــەن
بېيجىــڭ ئارىســىدا جىنايــى جاۋابكارالرنــى ئۆزئــارا
قايتــۇرۇش كېلىشــىمى ئىمزاالنــدى .كېلىشــىم
مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى ئــارى-
ســىدا «خىتاينىڭ بۇ كېلىشــىمنى سۇيىئىســتېمال
قىلىــپ ،ئۇيغــۇر سىياســىي پائالىيەتچىلىرىگــە

جاڭدىكــى ھــەر مىللــەت خەلقىنىڭ جــان تومۇرى»
ماۋزۇلــۇق بىــر پارچــە «ئوچــۇق خېتــى» نــى ئېــان
قىلــدى .ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســىنىڭ خەۋىرىگــە
قارىغانــدا ،خوتەندىكــى مۇناســىۋەتلىك تارماقــار
ئابدۇلېتىــپ داموللىنىــڭ تۇتقــۇن قىلىنغانلىقىنــى
ئىنــكار قىلمىغانىكــەن.
■  - 2017يىلــى  – 15مــاي :ھىندىســتان «مۇســۇلمانالر

زىيانكەشــلىك قىلىــش» ئەندىشىســى پەيــدا

بىرلەشــمە مۇنبىرى» ئۆلىمالىرى مۇسۇلمانالردىن

قىلــدى.

خىتايــدا ئىشــلەنگەن جاينامازالرنــى بايقــۇت
قىلىشــنى تەلــەپ قىلــدى .مۇنبەرنىــڭ ئاساســلىق

■  - 2017يىلــى  – 14مــاي :خىتــاي تاراتقۇلىــرى
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالردا خىتايــدا ئېچىلغــان
«ئىككــى يىغىــن» مەزگىلىــدە تۇتقــۇن قىلىنىــپ،
 3يىــل كېســىۋېتىلگەنلىكى ھەققىــدە خەۋەرلــەر
تارقالغــان خىتــاي مەملىكەتلىــك ئىســام دىنــى

ئۆلىمالىرىدىــن مەۋالنــە مۇھەممــەد ھۇســامىددىن
ســانى نامىــدا ئېــان قىلىنغــان باياناتتــا« ،بىــز
خىتاينىــڭ ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ كۈندىلىــك
دىنىــي

ئېتىقــاد

ئەركىنلىكىگــە

تۈرلــۈك

چەكلىمىلەرنــى قويغانلىقىنــى تاراتقۇالردىــن

جەمئىيىتىنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى ،ئۇيغــۇر

ئوقۇۋاتىمىــز .بۇنــداق ئەھۋالــدا مۇســۇلمانالرنىڭ

ئاپتونــوم رايونلــۇق سىياســىي كېڭەشــنىڭ

خىتايــدا ئىشــلەنگەن جاينامازالرنــى ســېتىۋېلىپ،

مۇئاۋىــن رەئىســى ،ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق

ئۇنىــڭ ئۈســتىدە نامــاز ئوقۇشــى جائىــز ئەمــەس»

ئىســام دىنــى جەمئىيىتىنىــڭ رەئىســى ،خوتــەن

دېگــەن ئىبارىلەرگــە ئــورۇن بېرىلــدى.
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■  - 2017يىلى  – 15ماي« :خوتەن گېزىتى» مەخسۇس

ھەققىدىكــى چۈشەندۈرۈشــىدە يەنــە مەزكــۇر

ماقالــە ئېــان قىلىــپ ،خوتــەن ۋىاليەتلىــك

قانــۇن اليىھەســىنىڭ «دۆلــەت بىخەتەرلىــك

دائىرىلەرنىــڭ يەنــە  221نەپــەر كادىرنىــڭ

قانۇنى»«،جاسۇســلۇققا قارشــى تــۇرۇش قانۇنــى»

قىلغانلىقــى»

ۋە «تېررورلۇققــا قارشــى تــۇرۇش قانــۇن»

«مەســئۇلىيىتىنى

سۈرۈشــتە

قاتارلىقــار بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكــى

نى ئا شــكا ر ىلىد ى .

تىلغــا ئېلىنىــپ ،مەزكــۇر قانۇننىــڭ خىتــاي

■  - 2017يىلــى  – 15مــاي :خەلقئــارا كىشــىلىك
ھوقۇقنــى كۆزىتىــش تەشــكىالتى خىتــاي ســاقچى
ئورگانلىرىنىــڭ پۇقراالرنىــڭ د ن ئــا ()DNA
ئەۋرىشكىســىنى يىغىــش ھەرىكىتــى ئۈســتىدە
مۇھىــم بىــر دوكالت ئېــان قىلــدى .مەزكــۇر
ئورگاننىــڭ قارىشــىچە ،خىتــاي ھۆكۈمىتــى د ن ئــا
ئەۋرىشكىســى يىغىــش ھەرىكىتىــدە ئاساســلىق
ئۇيغۇرالرنــى،

ئۆكتىچىلەرنــى

ۋە

كۆچمــە

نوپۇســارنى نىشــان قىلغــان بولــۇپ ،ئىگىلەنگــەن
ئۇچۇرالردىــن دائىرىلەرنىــڭ بــۇ ھەرىكىتىنــى
ئۇيغــۇر ئېلىــدە يەنىمــۇ زور دەرىجىــدە كېڭەيتىــپ

ئىســتىخبارات خادىملىرىنىــڭ ۋەزىپــە ئىجــرا
قىلىــش جەريانىدىكــى خىزمەت ئىســتىلى ،ھوقۇق
دائىرىســى ۋە ئىســتىخبارات توپــاش قائىــدە-
نىزاملىرىغــا مۇناســىۋەتلىك مەزمۇنالرنــى ئــۆز
ئىچىگــە ئالىدىكــەن .خەلقئــارا كىشــىلىك ھوقــۇق
تەشــكىالتلىرى بولســا خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ
يېقىنقــى بىرقانچــە يىلدىــن بۇيــان ئارقا-ئارقىدىــن
ئېــان قىلغــان يۇقىرىقىــدا قەيــت قىلىنغانــدەك
قانۇن-نىزاملىرىنىــڭ

خىتــاي

پۇقرالىرىنىــڭ

كىشــىلىك ھوقــۇق ئەركىنلىكىنىــڭ يەنىمــۇ
ئىلگىرىلــەپ

دەخلى-تەرۇزغــا

ئۇچرايدىغــان

ۋەزىيــەت شــەكىللەندۈرگەنلىكىنى بىلدۈرمەكتــە.

ئېلىــپ بارىدىغانلىقــى مەلــۇم بولماقتىكــەن.
كىشــىلىك ھوقۇقنــى كۆزىتىــش تەشــكىالتى
دوكالتىــدا ،د ن ئــا ئۇچۇرىنــى يىغىــش ھەرىكىتــى
خىتاينىــڭ

باشــقا

ئۆلكە-رايونلىرىدىمــۇ

ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان بولســىمۇ ،ئەممــا ئۇيغــۇر
ئېلىدىكىســىنىڭ ئاالھىــدە دىققــەت قوزغاشــقا
تېگىشــلىك ئىكەنلىكىنــى بىلــدۈردى.

■  - 2017يىلــى  – 17مــاي :دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى
شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئومۇمىــي كىشــىلىك
ھوقــۇق ۋەزىيىتــى ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىلگــەن
«- 2016يىلىدىكــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
كىشــىلىك

ھوقــۇق

ۋەزىيىتــى»

ناملىــق

دوكالتىنــى ئېــان قىلــدى .دوكالتتــا ،شــەرقىي

■  - 2017يىلى  – 16ماي :خىتاي يېڭى «ئىستىخبارات

تۈركىســتاندا يــۈز بېرىۋاتقــان كىشــىلىك ھوقــۇق

قانــۇن اليىھەســى» ئېــان قىلــدى؛ خىتــاي خەلــق

دەپســەندىچىلىكىگە

قىلىدىغــان

قۇرۇلتىيىنىــڭ «ئىســتىخبارات قانــۇن اليىھەســى»

نۇقتىلىــق مەســىلىلەر خەلقئــارا جەمئىيەتنىــڭ

ۋەكىللىــك
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دىققىتىگــە ســۇنۇلدى .دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى

قەھرىمان بولۇپ مۇكاپاتالندى.

دوكالتىنىــڭ ئاخىرىــدا ،خىتــاي ھۆكۈمىتىنــى
چېكىدىــن ئاشــقان سىياســەتلىرىنى دەرھــال
توختىتىشــقا چاقىــردى ۋە بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر
تەشــكىالتى

شــۇنداقال

ھەرقايســى

دۆلــەت

ھۆكۈمەتلىرىگىمــۇ ئــۆز تەلەپلىرىنــى قويــۇپ
ئۆتتــى.
■  - 2017يىلــى  – 18مــاي :غەربىــي شــىمال مىللەتلــەر
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئــەرەب تىلــى ،ئېلېكتــرون،
تېببىــي پەنلــەر فاكۇلتېتلىرىــدا ئوقۇيدىغــان
 17نەپــەر ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچــى بىراقــا تۇتقــۇن
قىلىنىــپ ،شــەرقىي تۈركىســتانغا ئېلىــپ
كېتىلگەنلىكــى
ئىگىلىنىشــىچە،

ئىلگىــرى

ســۈرۈلمەكتە.

بۇنىڭدىــن

ئىلگىــرى

مەزكــۇر مەكتەپتىــن كۆپلىگــەن ئوقۇغۇچىــار
تۇتــۇپ كېتىلگــەن بولســىمۇ ،بــۇ قېتىمقىســى
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ تۇنجــى قېتىملىــق كوللېكتىــپ
تۇتقــۇن قىلىنىشــى ئىكــەن.

■  - 2017يىلــى  – 19مــاي-2 :نۆۋەتلىــك شــەرقىي
تۈركىســتانلىقالر

ئىســتراتېگىيە

مۇھاكىمــە

يىغىنــى گېرمانىيەنىــڭ بېرلىــن شــەھىرىدىكى
ھولىــداي مېھمانخانىســىدا باشــاندى .يىغىنغــا
ئامېرىــكا ،كانــادا ،ياپونىيــە ،تۈركىيــە ،نورۋېگىيە،
گولالندىيــە،

شىۋېتســىيە،

شىۋېتســارىيە،

گېرمانىيــە قاتارلىــق ئەللەردىــن كەلگــەن  26نەپــەر
سىياســىي ئەربــاب ،زىيالىــي ،مۇتەخەسســىس ۋە

■  - 2017يىلــى  – 19مــاي :رابىيخــان مۇســا ئانىنــى
قاخشــاتقان ســاقچى مەملىكەت بويىچــە نەمۇنىچى

كىشــىلىك ھوقــۇق پائالىيەتچىســى قاتناشــتى.
ئىســتراتېگىيە

مۇتەخەسسىســى

دوكتــور

ئەركىــن ئەكرەمنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن

ســاقچى بولــۇپ مۇكاپاتالنــدى؛ ئۆتكــەن يىلــى

چاقىرىلغــان  3كــۈن داۋاملىشــىدىغان بــۇ قېتىمقــى

پاســپورتى تارتىۋېلىنغــان  83ياشــلىق رابىيخــان

يىغىنــدا ،خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ئۇيغۇرالرنــى

مۇســا ئانىنــى قاتتىــق قاخشــاتقان ۋە ئۇنىڭغــا

خەلقئاراغــا تېررورىســت قىلىــپ كۆرســىتىش

ئېغىــر تەھدىــت ســالغان ،بورتــاال شــەھەرلىك

ئۈچــۈن قولالنغــان پۈتــۈن ھىيلە-نەيرەڭلىــرى،

باشــلىقى

ئۇيغــۇرالر مەسىلىســىنىڭ خەلقئــارا ســەھنىدىن

ئابدۇرېھىــم يۇنــۇس خىتــاي بويىچــە نەمۇنىچــى

ئــورۇن ئېلىشــى ،خەلقئــارادا يــۈز بەرگــەن

ســاقچى
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قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغــان ژۇرنالىســت،
يازغۇچــى ،تــور پائالىيەتچىســى گۈلمىــرە ئىمىــن
بــۇ تىزىملىكتىكــى بىردىن-بىــر ئۇيغــۇر.
■  - 2017يىلــى  – 22مــاي :ئىســتانبۇل قامــەر
نە شــر ىيا تى گېر ما نىيە د ە
ئۆزگىرىشــلەرنىڭ ئۇيغۇر ۋە شــەرقىي تۈركىســتان
مەسىلىســىگە كۆرســىتىدىغان ئىجابىــي -
ســەلبىي تەســىرلىرى ،يۈكســىلىۋاتقان خىتــاي ۋە
مەيدانغــا كېلىــش ئېھتىمالــى بولغــان ئىچكــى -
تاشــقى ۋەقەلــەر ،خىتاينىــڭ خەلقئــارا تــۈزۈم ۋە
سىســتېمىغا تەســىر كۆرسىتىشــكە ئۇرۇنۇشــى،

تۇرۇشــلۇق تــۈرك تارىــخ
ھەۋەســكارى

ھۈســەيىن

تېكىنئوغلــۇ ئەپەنــدى يــاز-
غــان «ئۇيغــۇرالر» ناملىــق
كىتابنــى نەشــىر قىلىــپ
تارقاتتــى.

خىتاينىــڭ ئامېرىــكا ،ياۋروپــا بىرلىكــى ،رۇســىيە،
ياپونىيــە ،ھىندىســتان ،تۈركىيــە ھــەم قوشــنا

■  - 2017يىلــى  – 22مــاي :خوتــەن شــەھىرىدىكى

دۆلەتلــەر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى ۋە بۇنىــڭ

ئىتتىپــاق مەيدانىــدا  5000كىشــىلىك «ئــە-

ئۇيغۇرالرنىــڭ كېلەچىكىگــە كۆرســىتىدىغان

ســەبىيلىككە قارشــى تــۇرۇش ،ئىككــى يــۈز-

تەســىرى ،ئۇيغــۇرالر قوللىنىشــقا تېگىشــلىك

لىمىچىلەرنــى تارتىــپ چىقىرىــش ،مۇقىملىققــا

ئىزدەشــكە

كاپالەتلىــك قىلىــپ ،تەرەققىياتنــى ئىلگىــرى

تېگىشــلىك يولــار قاتارلىــق ناھايىتــى مۇھىــم

ســۈرۈش» ناملىــق ســەپەرۋەر قىلىــش يىغىنــى

تەدبىرلــەر،
تېمىالرنىــڭ

ئۈچــۈن

كېلەچــەك
مۇزاكىــرە

قىلىنىدىغانلىقــى

ئېچىلــدى.

بىلدۈرۈلــدى.
■  - 2017يىلى  – 23ماي :كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش

■  - 2017يىلــى  – 19مــاي :ئامېرىــكا خەلقئــارا

تەشــكىالتى ئوچــۇق خــەت ئېــان قىلىــپ ،ب

كۆڭــۈل

د ت نىــڭ خىتايغــا تەنقىدىــي پىكىــر بەرگــەن

بۆلىدىغــان ۋە قۇتقۇزىدىغــان «دىنىــي ۋىجــدان

كىشــىلەرنى قوغــداش ئۈچــۈن تەدبىــر قوللىنىشــنى

مەھبۇســلىرى»نىڭ تىزىملىكىنــى ئېــان قىلــدى.

تەلــەپ قىلــدى .خىتــاي ب د ت كىشــىلىك

تىزىملىككــە دەســلەپكى قەدەمــدە  11كىشــى

ھوقــۇق مېخانىزمىنىــڭ پەســىللىك ۋە يىللىــق

كىرگۈزۈلگــەن بولــۇپ2009 ،-يىلــى مۇددەتســىز

يىغىنلىرىــدا ئۇيغــۇر ،تىبــەت ۋەكىللىرىنىــڭ ۋە

دىنىــي

ئەركىنلىــك

كومىتېتــى
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خىتــاي ئۆكتىچىلىرىنىــڭ مەزكــۇر مېخانىزمنــى

تەلــەپ قىلــدى« .خەلقئــارا دىنىــي ئېتىقــاد

قوللىنىــپ ،خىتايدىكــى كىشــىلىك ھوقــۇق ۋە

ئەركىنلىكــى كومىتېېتــى» نىــڭ رەئىســى تومــاس

يەرلىــك مىللەتلــەر مەســىلىلىرىنى ئوتتۇرىغــا

رېــس ســۆز قىلىــپ ،دۇنيــادا ھازىــر دىنىــي ئېتىقــاد

قويۇشــىغا كاشــىال قىلىــپ كەلگەنىــدى.

ئەركىنلىكىنــى دەپســەندە قىلىشــتا ئالدىنقــى
ئورۇنــدا مېڭىۋاتقــان دۆلەتلەرنــى ســاناپ كېلىــپ،

■  - 2017يىلــى  – 23مــاي :تۈركىيەلىــك تونۇلغــان
ژۇرنالىســت ،يازغۇچــى ،تېلېۋىزىيــە پروگراممــا
رىياسەتچىســى ۋە يېڭــى شــافاق گېزىتىنىــڭ

خىتايدىكــى ئۇيغــۇرالر ۋە تىبەتلەرنىــڭ بــۇ
جەھەتتــە زور بــەدەل تۆلەۋاتقانلىقىنــى تەكىتلــەپ
ئۆتتــى.

ئوبزورچىســى ،ئۇيغۇر دەۋاســىنىڭ قوللىغۇچىســى
ئاكىــف ئەمــرە يــۈرەك كېســىلى بىلــەن ئالەمدىــن
ئۆتتى.

■  - 2017يىلــى  – 24مــاي :تــۈرك دۇنياســى تەتقىقــات
مەركىــزى ۋەخپىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن
24

ئىســتانبۇلنىڭ

باغچىــار

ئولىمپىــك

■  - 2017يىلــى  – 24مــاي :ئامېرىــكا دۆلــەت

تەنتەربىيــە زالىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن -22نۆۋەتلىــك

مەجلىســىدە ئۆتكۈزۈلگــەن گۇۋاھلىــق بېرىــش

تــۈرك دۇنياســى بالىــار تەنتەنىســى پائالىيىتىگــە

يىغىنىــدا ئاالقىــدار شەخســلەر دۇنيــا مىقياســىدا،

ئۇيغۇرالرغــا ۋاكالىتــەن شــەرقىي تۈركىســتان

جۈملىدىــن خىتايــدا دىنىــي ھــەق ۋە ھوقۇقالرنىــڭ

مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى تەرىپىدىــن

دەپســەندە قىلىنىشــى ھەققىــدە گۇۋاھلىــق

تەشــكىللەنگەن  15نەپــەر ئۇيغــۇر ئۆســمۈر

بېرىــپ ،ئامېرىــكا تاشــقى سىياســىتىنىڭ بــۇ
مەســىلىلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئېلىشــىنى جىددىــي
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■  - 2017يىلــى  – 25مــاي :خەلقئــارا قەلەمكەشــلەر

ئۇقتۇرۇشــىدا،

201760--نومۇرلــۇق

يېــزا-

جەمئىيىتــى «تىنچلىــق كومىتېتــى» يېقىنــدا

كەنتلەرنىــڭ رامىزانــدا پۇقراالرنى«جىھــاد» نىــڭ

ســلونوۋىيەنىڭ بلــەدۇ شــەھىرىدە يىللىــق يىغىــن

ماھىيىتىنــى

توغرىســىدىكى

چاقىرىــپ ،خىتــاي تۈرمىســىدىكى مۇددەتســىز

سىياســى كــۇرس ۋە پائالىيەتلەرگــە ئۇيۇشــتۇرۇش،

قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قىلىنغــان ئۇيغــۇر

«رادىكاللىــق» نىــڭ  26خىــل ئىپادىســىگە دائىــر

زىيالىيســى ئىلھــام توختىنــى بــۇ يىللىــق ياۋروپــا
«ۋاكالۋ خوۋېــل كىشــىلىك ھوقــۇق مۇكاپاتــى» غــا
نامزاتلىققــا كۆرسىتىشــنى قــارار قىلــدى.
■  - 2017يىلــى  – 25مــاي :خىتــاي ھۆكۈمىتــى
مۇســۇلمانالرنىڭ ئىبــادەت ئېيــى -مۇقــەددەس
رامىــزان ھارپىســىدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
ئۈرۈمچــى ۋە ئىلــى ئوبالســتلىرىدا ئازادلىــق
ئارمىيــە ،قوراللىــق ســاقچى ،چېگــرا قوغــداش
قىســىملىرى ،بىڭتــۈەن ۋە ج خ ئورگانلىرىنىــڭ
بىرلەشــمە «تېررورلۇق»قــا قاشــى مانېۋىــرى
ئۆتكــۈزدى.

پــاش

قىلىــش

ســۆھبەت يىغىنــى ئۆتكــۈزۈش ،روزا تۇتۇشــنى
تەشــۋىق

قىلىشــنى

پۇقراالرغــا

چەكلــەش،

ماركىســىزملىق تەربىيــە ئېلىــپ بېرىــش ،دىنىــي
ســورۇنالردا  24ســائەتلىق نازارەتنــى يولغــا قويۇش،
ســىرتتىن كەلگــەن ئاپتوموبىــل ۋە شەخســلەرنى،
نۇقتىلىــق ئائىلــە ھــەم كىشــىلەرنى نــازارەت
قىلىشــنى كۈچەيتىــش قاتارلىقــار پائالىيــەت ۋە
تەدبىرلەرنــى ئېلىــپ بېرىشــنى يولغــا قويۇشــنى
تەلــەپ قىلغــان.
خىتــاي ھۆكۈمىتــى خىتايــدا مۇســۇلمانالرنىڭ
دىنيــى

ئەركىنلىكىگــە

تولــۇق

ھۆرمــەت

قىلىنىۋاتقانلىقىنــى بىلدۈرۈپ ،كىشــىلىك ھوقۇق
تەشــكىالتلىرىنىڭ بــۇ جەھەتتىكــى تەنقىدلىرىنى
رەت قىلســىمۇ ،بىــراق ھەريىلــى رامىزانــدا

■  - 2017يىلــى  – 26مــاي :شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
يوپۇرغــا ۋە قۇتۇبــى ناھىيەلىــرى رامىزانــدا دىنىــي

مۇســۇلمانالرغا

يۇقىرىقىــدەك

تەدبىرلەرنــى

يۈزگــۈرۈپ كەلمەكتــە.

پائالىيەتلەرنــى قاتتىــق تەقىــپ قىلىش توغرىســىدا
ئۇقتــۇرۇش چىقــاردى؛ يوپۇرغــا ناھىيەســى تــۆۋەن

■  - 2017يىلــى  – 27مــاي :خىتــاي دائىرىلىــرى

ئەشــمەن كەنتىنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى ئۇقتۇرۇشــىدا،

شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئاممىنــى تەشــكىللەپ

كەنتتىكــى پۇقراالرنــى ھــەر خىل«رادىكاللىــق»

«كوللېكتىپ قەسەمياد قىلدۇرۇش» ۋە ئۇيغۇرالرنى

خائىشــارنى ،تېررورلــۇق ســىنى كۆرگەنلەرنــى

ئاســاس قىلغــان ھالــدا كادىرالرغــا «ئوچــۇق خــەت»

پــاش قىلىشــقا رىغبەتلەنــدۈرۈپ ،كېچىلىــك

ئېــان قىلــدۇرۇش دولقۇنىنــى رامىــزان ئېيدىمــۇ

چارالشــنى كۈچەيتىــش تەلــەپ قىلىنغــان .ۇتۇبــى

ئۈزلۈكســىز داۋامالشــتۇردى .تەڭرىتــاغ تورىنىــڭ

ناھىيەســىنىڭ رامىــزان ھارپىســىدا تارقاتقــان

ئاشكارىلىشــىچە ،خىتــاي دائىرىلىــرى بۈگــۈن
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(-27مــاي) چۈشــتىن كېيىــن قەشــقەردىكى خەلــق

■  - 2017يىلــى  – 27مــاي :مانــاس ناھىيەلىــك جامائەت

مەيدانىغــا  100مىــڭ كىشــىلىك پارتىيــە ئەزاســى

خەۋپســىزلىك ئىدارىســى قازاقچــە ئۇقتــۇرۇش

بىلــەن ھــەر دەرىجىلىــك كادىرالرنــى توپــاپ،

تارقىتىــپ ،ئاھالىلەرنىــڭ پاســپورتلىرىنى – 31

«قەســەمياد يىغىنــى» ئۆتكۈزگــەن.

مايدىــن بــۇرۇن ئۆزلىــرى تۇرۇشــلۇق جايالردىكــى
ســاقچى ئىدارىلىرىغــا تاپشــۇرۇپ بېرىشــىنى،
تەكشــۈرۈپ بەرمىگەنلەرنىــڭ مەســئۇلىيىتىنىڭ
سۈرۈشــتە قىلىدىغانلىقىنــى تەكىتلىــدى.

■  - 2017يىلــى  – 27مــاي :ئەنقــەرە ئېتىقــاد
ئەركىنلىكــى مۇنبىــرى خىتاينــى ئۇيغۇرالرغــا
قويغــان دىنىــي چەكلىمىلىرىنــى بىــكار قىلىشــقا
چاقىــردى؛ ئەنقــەرە ئېتىقــاد ئەركىنلىكــى
مۇنبىــرى ئەنقەرەنىــڭ مەركىزىگــە جايالشــقان
ئابــدى ئىپەكچــى باغچىســىدا ئاخبــارات باياناتــى
ئېــان قىلىــپ ،خىتاينىــڭ ئۇيغۇرالرغــا ئېلىــپ
بېرىۋاتقــان

دىنىــي

بېســىم

سىياســىتىنى

ئەيىبلىــدى .چۈشــتە ئۆتكۈزۈلگــەن پائالىيەتكــە
مۇنبەرگــە ئــەزا تەشــكىالتالرنىڭ مەســئۇللىرى ۋە
ئەنقەرەدىكــى ئۇيغــۇرالر ئىشــتىراك قىلــدى.

■  - 2017يىلــى  – 28مــاي :قازاقىســتانلىق ئۇيغــۇرالر
ئالماتــا شــەھىرىنىڭ ســۇلتانقورغان مەھەللىســىدە
جــەم بولــۇپ - 1962 ،يىلــى -29مايــدا غۇلجىــدا
يــۈز بەرگــەن قانلىــق ۋەقەنىــڭ  55يىللىقىنــى
خاتىرىلىــدى - 1962 .يىلــى -29مايــدا شــەرقىي
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تۈركىســتاننىڭ ئىلــى ۋىاليىتىدىــن ســوۋېت

دىئالوگىنىــڭ كۆزدىــن كەچۈرۈلۈشــىنى تەلــەپ

ئىتتىپاقىغــا چىقىــپ كەتمەكچــى بولغانــار

قىلــدى؛ سوتســىيال دېموكراتــار ،يېشــىلالر،

توســقۇنلۇققا ئۇچرىغاندىــن كېيىــن نارازىلىــق

ياۋروپــا خەلــق پارتىيەســى قاتارلىــق سىياســىي

پارتكومغــا

پارتىيە-گۇرۇھالرنىــڭ ياۋروپــا پارالمېنتىدىكــى

بارغانىــدى .لېكىــن كۈتۈلمىگەنــدە خىتــاي

 14نەپــەر پارالمېنــت ئەزاســى ئوچــۇق خــەت ئېــان

قوراللىــق قىســىملىرى ئۇالرنــى ئوققــا تۇتــۇپ،

قىلىــپ ،ياۋروپــا ئىتتىپاقىنىــڭ خىتــاي كىشــىلىك

نۇرغــۇن ئادەمنــى ئۆلتــۈردى ۋە يارىــدار قىلــدى.

ھوقــۇق مەسىلىســىدىكى غايىســى ياخشــى

بىلــدۈرۈپ

ئىلــى

ئوبالســتلىق

بــۇ پاجىئــە ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تارىخىدىكــى
قانلىــق ۋەقەلەرنىــڭ بىــرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.
■  - 2017يىلــى  – 29مــاي :خەلقئارادىكــى خەلقئــارا
كەچــۈرۈم تەشــكىالتى ،كىشــىلىك ھوقــۇق
كۆزىتىــش تەشــكىالتى ،چېگراســىز مۇخبىــرالر،
ۋاكالەتســىز مىللەتلــەر ۋە خەلقلــەر تەشــكىالتى،
ئەركىنلىــك ســارىيى ،خەلقئــارا تــەن جازاســىغا
قارشــى تــۇرۇش تەشــكىالتى ،دۇنيــا ئۇيغــۇر
قۇرۇلتىيــى ،خەلقئــارا تىبــەت ھەرىكىتــى ،جۇڭگــو
پۇقــراالر كۈچــى قاتارلىــق  15كىشــىلىك ھوقــۇق
ۋە دېموكراتىــك ئۆكتىچــى تەشــكىالت ياۋروپــا
ئىتتىپاقــى رەھبەرلىرىگــە خــەت يېزىــپ ،ئۇالرنــى
ياۋروپا-خىتــاي باشــلىقالر يىغىنىــدا خىتايغــا
كىشــىلىك ھوقۇقنــى باستۇرۇشــنى توختىتىــش،
قولغــا ئېلىنغــان بارلىــق پائالىيەتچىلەرنــى قويــۇپ
بېرىــش ھەققىــدە خۇسۇســى ۋە ئاشــكارا بېســىم
ئىشلىتىشــكە چاقىــردى.
■  - 2017يىلــى  – 31مــاي :ياۋروپــا پارالمېنــت ئەزالىرى
ياۋروپــا ئىتتىپاقى-خىتــاي كىشــىلىك ھوقــۇق

بولســىمۇ ،بىــراق ئۇنىــڭ كۈتكــەن نەتىجــە
بەرمىگەنلىكىنــى ،شــۇڭا ياۋروپــا ئىتتىپاقــى-
خىتــاي كىشــىلىك ھوقــۇق دىئالوگىنــى كۆزدىــن
كەچۈرۈشــنى تەلــەپ قىلــدى.
■  - 2017يىلــى  – 31مــاي :ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســى
ئۇيغۇرچــە بۆلۈمــى ،ھــەر يىلــى رامىــزان مەزگىلىدە
ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي ئىبادەتلىرىنــى ھەسســىلەپ
تەقىــب ئاســتىغا ئالىدىغــان ،چەكلىمىســىنى
كۈچەيتىدىغــان خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ ،بــۇ يىــل
رامىزانــدا مەزكــۇر تەدبىرلەرنــى تېخىمــۇ قاتتىق ۋە
قوبــۇل قىلغۇســىز دەرىجىگــە يەتكۈزگەنلىكىنــى؛
ھەتتــا دېھقــان ،چارۋىچىالرنىڭمــۇ روزا تۇتۇشــىنى
چەكلــەش ئۈچــۈن ھــەر ئائىلىگە بىردىــن نازارەتچى
كادىرنــى ســەپلىگەنلىكىنى؛ دائىرىلــەر كەنتتــە
تۇرىدىغــان بــۇ كادىرالرغــا رامىزاننىــڭ ئالدىنقى 10
كۈنىــدە دېھقانــار بىلــەن « 5تــە بىللە بولــۇش » قا
كاپالەتلىــك قىلىــش ۋەزىپىســىنى بەرگەنلىكىنــى،
بۇنىــڭ بىلــەن رامىــزان ھارپىســىدىن باشــاپ ھــەر
بىــر ئۇيغــۇر دېھقــان مۇشــۇنداق كۈتۈلمىگــەن
مېھماندىــن بىرنــى ئۆيىــدە قوندۇرۇشــقا مەجبــۇر
بولۇۋاتقانلىقىنــى ئاشــكارىلىدى.
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